INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: SEKRETARIS DINAS

2. TUGAS

:

a.melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Bina Marga, pengelolaan urusan
kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan
masyarakat, urusan keuangan;
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. FUNGSI :
a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
c.
d.
e.
f.
g.

pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Meningkatnya pelayanan
administrasi

Persentase PNS yang mendapat
pelayanan administrasi Kepegawaian

Jumlah PNS yang mendapat pelayanan administrasi
Kepegawaian tepat waktu
Jumlah PNS yang mengajukan pelayanan

Persentase
dokumen
laporan
keuangan yang selesai tepat waktu

Jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu

SUMBER DATA

x 100%

Subbag Kepegawaian Dokumen kepegawaian

x 100%

Subbag Keuangan

Jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat
Persentase dokumen perencanaan dan
laporan penyelenggaraan pemerintahan
yang sesuai pedoman

Jumlah dokumen perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai pedoman
Jumlah Dokumenperencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan yang dibuat

Subbag perencanaan,
evaluasi dan pelaporan
x 100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN

2. TUGAS

:

3. FUNGSI

:

SASARAN KINERJA
Terpeliharanya Jalan
Kabupaten kondisi baik

-

melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

-

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

-

pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jalan;
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jembatan;
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
pelaksanaan pembinaan, pengendalian peralatan dan perbekalan;
pelaksanaan penanganan kejadian tidak terduga termasuk bencana.

INDIKATOR KINERJA
Persentase Jalan
yang terpelihara

Kabupaten

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
panjang jalan kabupaten yang terpelihara

Database Jalan
x 100%

total panjang jalan kabupaten

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: KEPALA BIDANG PENINGKATAN

2. TUGAS

:
- melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga di bidang pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. FUNGSI

:
- pembinaan dan verifikasi perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
- pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan kabupaten dan perdesaan;
- pelaksanaan monitoring dan pengendalian pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kapasitas dan

Persentase jalan kabupaten yang

kualitas jalan Kabupaten

ditingkatkan

Meningkatnya kapasitas dan

Persentase Jembatan Kabupaten

kualitas jembatan Kabupaten

yang ditingkatkan sesuai standar
(6 meter)

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Jumlah panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan
x 100%

jembatan

Jumlah total panjang jalan Kabupaten

Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan
sesuai standar (6 meter)

Database jalan dan
x 100%

Jumlah total jembatan Kabupaten

Database jalan dan

jembatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN

: KEPALA BIDANG FASILITAS JALAN

2. TUGAS

:

a. menyelenggarakan administrasi serta melaksanakan pengelolaan fasilitas dan pemanfaatan jalan;
b. melaksanakan dan memverifikasi perencanaan teknis bidang fasilitas jalan;
c. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, penataan, pemerataan, pemantauan dan pengamanan serta pendataan
fasilitas dan pemanfaatan RUMIJA;
d. melaksanakan dan mengelola pelengkap jalan dan penerangan jalan umum ;
e. melaksanakan pendataan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
3. FUNGSI

:
a. perencanaan program pembinaan dan verifikasi teknis serta pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan
dibidang fasilitas jalan;
b. pelaksanaan administrasi perizinan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan pemanfaatan RUMIJA oleh
masyarakat;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengerahan partisipasi masyarakat dibidang fasilitas pemanfaatan jalan;
d. pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dibidang fasilitas jalan;
e. pengawasan yang meliputi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dibidang fasilitas jalan;
f. pelaksanaan pelayanan standar pelayanan umum dalam bidang fasilitas jalan.

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya jumlah
Penerangan Jalan Umum (PJU)
yang terpasang

Jumlah Penerangan Jalan Umum
(PJU) yang terpasang

Meningkatnya
panjang Persentase panjang drainase/trotar
drainase/trotoar kondisi baik
yang kondisi baik

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah Penerangan Jalan Umum yang terpasang

Data
Base
Fasilitas Jalan

Bidang

Panjang drainase/trotoar kondisi baik

Data
Base
Fasilitas Jalan

Bidang

Data
Base
Fasilitas Jalan

Bidang

Total panjang drainase/trotoar
Meningkatnya jumlah pohon tepi Persentase jumlah pohon tepi jalan
jalan
yang hidup

SUMBER DATA

x 100%

Jumlah pohon tepi jalan yang hidup
x 100%
Jumlah pengadaan bibit pohon tepi jalan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: KEPALA BIDANG BINA TEKNIK

2. TUGAS

:
- memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan
umum;
- melaksanakan pengendalian secara umum dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- mengelola data base, dalam rangka menyusun leger jalan dan jembatan;
- memantau dan mengevaluasi struktur, kelas, status dan fungsi jalan serta memantau kondisi perkembangan dan perubahan
jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- melaksanakan pengujian laboratorium teknis jalan dan jembatan;
- merekomendasikan standar, juknis dibidang jalan dan jembatan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang jalan dan jembatan;
- melaksanakan pembinaan dan pengelolaan jalan dan jembatan desa;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga sesuai bidang tugasnya.

3. FUNGSI

:
- pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jalan dan
jembatan;
- penyusunan program tahunan dan jangka panjang terhadap pengembangan jaringan jalan;
- pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan
umum;
- pengkoordinasian pelaksanaan teknis;
- pelaksanaan evaluasi kinerja jasa konstruksi di bidang kebinamargaan sebagai bahan rekomendasi;
- pemberian rekomendasi jasa konstruksi di bidang jalan dan jembatan;
- pengendalian program dari pelaksanaan kegiatan menyangkut sasaran dan kualitas;
- pembinaan dan pengelolaan terhadap jalan dan jembatan desa;
- penelitian dan pengembangan teknis jalan dan jembatan.

SASARAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas perencanaan Dokumen perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan teknis Laporan
hasil
dan pengawasan pembangunan pengawasan yang tepat pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan perencanaan dan
penerangan jalan umum
jalan, jembatan, pelengkap jalan waktu
pengawasan
dan penerangan jalan umum

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN

: KEPALA SEKSI REHABILITASI JALAN

2. TUGAS

:

3. FUNGSI

:

SASARAN KINERJA
Mempertahankan kondisi
jalan kabupaten

-

menetapkan rencana kebutuhan penanganan rehabilitasi jalan sebagai bahan rancangan penanganan teknis;

-

melaksanakan pengelolaan kegiatan rehabilitasi jalan, memberikan pembinaan teknis terhadap perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan rehabilitasi jalan;

-

melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan rehabilitasi jalan dengan bidang lain dalam satu kesatuan
dinas;

-

melaksanakan kegiatan penanganan fisik rehabilitasi jalan;

-

melaksanakan pengawasan teknis rehabilitasi jalan;

-

melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan rehabilitasi jalan;

-

melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembinaan pengawasan dan pengendalian rehabilitasi jalan;

-

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan sesuai bidang tugasnya.

-

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Jumlah
Panjang
Jalan Jumlah Panjang
Kabupaten yang direhabilitasi
direhabilitasi

Jalan

Kabupaten

yang

SUMBER DATA
Database Jalan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN

2. TUGAS

:

-

menetapkan rencana kebutuhan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebagai bahan rancangan
penanganan teknis;

-

melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, memberikan pembinaan teknis terhadap perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan rutin jalan, pembangunan konstruksi penunjang jalan
dan pembangunan tanggap bencana;

-

melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan bidang
lain dalam satu kesatuan Dinas;

3. FUNGSI

:

SASARAN KINERJA
Mempertahankan kondisi
jalan kabupaten

-

melaksanakan pengendalian teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

-

melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

-

melaksanakan kegiatan penanggulangan jalan akibat bencana;

-

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya

-

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Jumlah
panjang
Jalan Jumlah panjang Jalan Kabupaten
Kabupaten yang dilaksanakan dilaksanakan pemeliharaan rutin
pemeliharaan rutin

yang

SUMBER DATA
Database Jalan dan
Jembatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: KEPALA SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN

2. TUGAS

:

- menyusun rencana kebutuhan peralatan berat termasuk angkutan dan perbengkelan serta suku cadang untuk

menunjang pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga;
- melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan;
- memelihara, mengawasi dan mengelola tata usaha peralatan;
- menginventaris dan melaporkan secara berkala tentang keadaan peralatan serta penggunaannya;
- mengelola penyimpanan perbekalan sesuai dengan karakteristik bahan/material sebagaimana spesifikasi standar yang
diperlukan;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan sesuai bidang tugasnya.
3. FUNGSI

:

SASARAN KINERJA
Meningkatnya alat berat
kondisi baik

-

INDIKATOR KINERJA
Persentase alat berat kondisi
baik

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah alat berat kondisi baik

Data Aset Alat Berat
x 100%

Jumalh total alat berat

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN

: KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN/PENGGANTIAN JEMBATAN

2. TUGAS

: - Melaksanakan survei dan mengumpulkan data pendukung pembangunan/penggantian jembatan;
- Memberikan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan/
penggantian jembatan;
- Mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kualitas pekerjaan pada kegiatan pembangunan/penggantian jembatan;
- Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
pembangunan/penggantian jembatan;

3. FUNGSI

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan/Peningkatan sesuai bidang tugasnya.
:-

SASARAN KINERJA
Meningkatnya Kapasitas dan
Kualitas Jembatan Kabupaten

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Jumlah Jembatan
Kabupaten Jumlah Jembatan Kabupaten yang dibangun/ ditingkatkan Database Jembatan
yang
dibangun/
ditingkatkan sesuai standar (6 meter)
sesuai standar (6 meter)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN

: KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN

2. TUGAS

: - Membantu dalam pencapaian tujuan melalui prinsip dan kebijakan pembangunan/peningkatan jalan;
- Melaksanakan survei dan mengumpulkan data pendukung pembangunan/peningkatan jalan;
- Memberikan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan/
peningkatan jalan;
- Pengendalian dan pengawasan kualitas pekerjaan pada kegiatan pembangunan/peningkatan jalan;
- Melaksanakan tugas verifikasi teknik dan membuat rekomendasi teknik berdasarkan observasi lapangan;
- Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
pembangunan jalan;

3. FUNGSI

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan/Peningkatan sesuai bidang tugasnya.
:-

SASARAN KINERJA
Meningkatnya
kapasitas
kualitas Jalan Kabupaten

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

dan Jumlah
panjang
jalan Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan
kabupaten yang ditingkatkan

SUMBER DATA
Database Jalan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN

: KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN

2. TUGAS

: - Membantu dalam mewujudkan pencapaian tujuan, prinsip dan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan desa untuk
masyarakat di wilayah daerah;
- Menetapkan rencana kerja tahunan dalam rangka implementasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
- Melaksanakan kegiatan pembangunan, memberikan pembinaan teknis terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan desa;
- Melaksanakan tugas verifikasi teknik dan membuat rekomendasi teknik berdasarkan observasi lapangan;
- Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;

3. FUNGSI

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan/Peningkatan sesuai bidang tugasnya..
:-

SASARAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya jalan perdesaan Panjang jalan perdesaan kondisi
kondisi baik
baik

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Panjang jalan perdesaan kondisi baik

SUMBER DATA
Database
Jalan
Jembatan

dan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN

: KEPALA SEKSI BANGUNAN PELENGKAP JALAN

2. TUGAS

:

-

-

3. FUNGSI

: -

SASARAN KINERJA

menetapkan rencana kebutuhan penanganan bangunan pelengkap jalan sebagai bahan rancangan penanganan teknis;
melaksanakan pengelolaan, verifikasi teknis perencanaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan di bidang
pelengkap jalan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Fasilitas Jalan sesuai bidang tugasnya.

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya
panjang Persentase panjang drainase/trotar
drainase/trotoar kondisi baik
yang kondisi baik

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Panjang drainase/trotoar kondisi baik
X 100%
Total panjang drainase/trotoar

SUMBER DATA
Data
base
fasilitas jalan

bidang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN

: KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN LEGER

2. TUGAS

:

3. FUNGSI

- mengolah data dan menyajikannya sebagai bahan kajian dalam penyusunan program;
- menyusun program tahunan, menengah, dan jangka panjang pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan
penerangan jalan umum;
- melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan di
bidang kebinamargaan tingkat kabupaten;
- menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Bina Marga;
- melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- memantau dan mengevaluasi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan
penerangan jalan umum;
- memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan
umum;
- melaksanakan pengelolaan pendataan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum dalam rangka
pembuatan peta dan leger jalan;
- melaksanakan evaluasi tentang struktur, kelas, status dan fungsi jalan;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik sesuai bidang tugasnya.
: -

SASARAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas perencanaan dan Dokumen perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan teknis Laporan
hasil
pengawasan
jembatan,

pembangunan
pelengkap

penerangan jalan umum

jalan

jalan, pengawasan
dan waktu

yang

tepat pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan perencanaan
penerangan jalan umum

dan pengawasan

